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Fjernkontrollens radiofrekvens: 433.92 MHz
SPESIFIKASJONER
Gasskombinasjonskontroll med CE-godkjenning.
Brennstoff: CE: Egnet til bruk med gasser i EN 437 
gassfamilie 1, 2 og 3.

SKRU PÅ APPARATET
Fjernkontroll
Trykk og hold inne      (stjerne) og  (pil opp) til du hører 
et kort signal som bekrefter at startsekvensen har begynt; 

Ytterligere signaler bekrefter at antenning pågår. Når 
pilotantenning er bekreftet, er hovedgasstilførselen åpen.

FJERNKONTROLL
BRUKSANVISNING FOR REM-DLX-CE

REM-DLX-CE

Merk: Når pilotantennig er bekreftet, roterer motoren 

Brannfare
Eksplosjonsfare
• Hvis informasjonen i denne manualen ikke 

følges nøye, kan brann eller eksplosjon 
oppstå og medføre materielle skader, 
personskader eller tap av menneskeliv.

• Se bruksanvisningen til peisen for ytterligere 
sikkerhetsinformasjon.

ADVARSEL

Merk
følg instruksjonene under “STENGE GASSTILFØRSELEN” 
og ring reparatør eller gassleverandør.

STENGE AV GASSTILFØRSELEN
1. Trykk på OFF-knappen på fjernkontrollen.
2. Følg instruksjonene fra produsenten av apparatet for 

tilgang til styring av gasstilførselen.
3. Sett ON/OFF-bryteren til 0 (av-posisjon).
4. Skru hovedventilknotten med klokken til OFF-posisjon.

til produsentens instruksjoner.

SKRU AV APPARATET
1. Trykk på OFF-knappen på fjernkontrollen.
BATTERIINDIKATOR på FJERNKONTROLLEN
Fjernkontroll: “BATT” vil vises i displayet.
Mottaker: Tre korte pip vil høres når motoren roterer.

JUSTERING AV FLAMMEHØYDE
I hvilemodus: Trykk  (pil opp) for å øke
Trykk

INNSTILLING AV °C/24-timersklokke eller °F/12-ti-
mersklokke
(Fjernkontroller med display for timer/termostat)
1. Trykk OFF og  (pil ned) til displayet skifter fra 

fahrenheit/12-timersklokke til celsius/24-timersklokke 
eller motstatt.

STILLE KLOKKEN
1. Displayet vil blinke etter at du enten:

a. setter inn batteriet, eller
b. trykker  (pil opp) og (pil ned) samtidig.

2. Trykk  (pil opp) for å stille inn timer og  (pil ned) for 
å stille inn minutter.

3. Trykk OFF for å gå tilbake til manuell modus, eller vent 
til apparatet går tilbake til manuell modus automatisk.
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Figur 1

DEFINISJONER:

 TEMPERATURMODUS – Dagtemperaturmodus

Romtemperaturen måles og sammenliknes med innstilt
temperatur. Flammehøyden justeres så automatisk for å
oppnå innstilt dagtemperatur.

TEMPERATURMODUS – Nattsenkingsmodus

Romtemperaturen måles og sammenliknes med innstilt
nattsenkingstemeratur. Flammehøyden justeres så
automatisk for å oppnå innstilt nattsenkingstemperatur.

T IMERMODUS  – (appara te t  må s tå  i

gjør at du kan stille inn to (2) brennetider for           og to
(2) brennetider for  i døgnet.

For at  skal fungere som termostat, må TEMP settes
til 4 °C (40 °F) eller høyere.

Hvis innstillingen av  senkes til < 3,9 °C (39 °F), vil
motoren rotere ventilen til beredskapsposisjon og vente
på neste  brennesyklus for.

Merk: MAN-modus kan man også skifte til ved å trykke enten
(pil opp) eller  (pil ned).

1. Trykk (pil opp) for å skru på hovedbrenneren.
2. Trykk
3. Trykk

gå inn i pilot beredskapsmodus.

Merk: Når man trykker på en av knappene, vil displayet vise
et symbol som indikerer overføring. Mottakeren bekrefter 
overføringen med et lydsinal.

INNSTILLING AV TEMPERATUAA R
1. Velg enten -MODUS eller_ -MODUS ved å

trykke raskt på SET-knappen.
2. Hold inne SET--knappen til TEMP blinker i displayet.
3. Still inn ønsket temperatur med  (pil opp) eller  (pil

ned).

INNSTILLING AV TIMER
1. Velg timermodus ved å trykke raskt på SET-knappen.
2. Trykk og hold inne SET-knappen til “TIMER” vises ne-

derst til høyre.
3. Trykk og hold inne SET-knappen til P1  (solsymbol) og

klokkeslett blinker. Angi timer ved å trykke  (pil opp)
og minutter ved å trykke  (pil ned).

4. Trykk raskt på SET-knappen for neste brennesyklus.
Eksempel: P1 (månesymbol) fortsett gjennom P2
(solsymbol) og P2  (månesymbol).

 OFF eller 
vent for å fullføre programmeringen.

Merk: Displayet viser innstilt temperatur hvert 30. sekund.

ENDRE DRIFTSMODUS
Ved å trykke raskt på SET-knappen endres driftsmodus i
følgende rekkefølge:

 og tilbake til
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Figure 3. Mottaker med tilbakestillingsknapp

Tilbakestille

2. Trykk og hold inne mottakerens tilbakestillingsknapp 
til du hører to (2) signaler. Etter det andre og lengste 
lydsignalet slipper du tilbakestillingsknappen. Trykk 
deretter  (pil ned) på fjernkontrollen innen 20 sekunder 
til du hører enda et langt lydsignal som bekrefter den 

AUTOMATISK PILOTMODUS
Hvis produktet er i termostat- eller timermodus, og det ikke 
skjer noen overføring fra fjernkontrollen til mottakeren i 
løpet 6 timer, vil apparatet gå i hvilemodus (pilotmodus).
ENDRE ELEKTRONISK KODE
En kode er forhåndsinnstilt, men det anbefales at en 
personlig kode angis ved montering.

i ønsket posisjon. Alle kombinasjoner kan benyttes (se 

DIP-BRYTER
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